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A altmetria se dedica ao estudo e compreensão da 

circulação e impacto dos resultados de pesquisa na 

web social no mapeamento de indicadores de atenção 

online que artigos científicos recebem em fontes 

alternativas como blogs, mídias sociais e 

gerenciadores online de referências. Assim como 

qualquer outro campo dos estudos métricos, mais do 

que analisar os aspectos quantitativos dos dados, a 

abordagem altmétrica tem sido questionada quanto a 

necessidade do uso de abordagens qualitativas na 

utilização de dados semânticos ricos para 

investigação do público que interage com artigos 

científicos e do contexto das interações, bem como de 

estudos que qualificação de suas fontes na 

caracterização do que representam enquanto 

indicadores de atenção. Propomos para essa tarefa a 

reflexão dos aspectos conversacionais do Twitter, a 
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saber, a análise das práticas de menções e retweets, 

e a partir delas a compreensão da “rede de comunidade 

de atenção" que tais interações formam. O twitter tem 

sido considerado uma das principais fontes de dados 

nos estudos altmétricos e seus aspectos 

conversacionais nem sempre são contemplados nesses 

estudos. Os tweets sobre artigos científicos podem 

vir estruturados com texto, link, hashtags e menções 

a terceiros. As menções podem ser consideradas um 

endereçamento a outro usuário na rede e indicar um 

certo grau de recomendação para leitura do artigo. Os 

tweets originais podem ser compartilhados por outros 

usuários por meio dos retweets e indicar certo 

endosso ou aprovação da mensagem, expressando o grau 

de reprodução. Ambas as práticas, de recomendação e 

reprodução, evidenciam laços de interações, no 

primeiro caso entre o usuário que menciona e o 

mencionado e no segundo entre o usuário do tweet 

original e o que o pratica o retweet. Tais laços 

quando rastreados e mapeados nos permitem a 

compreensão da rede de comunidade de atenção e seu 

estudo na análise de quem são os usuários que: 

compartilham o artigo; mencionados no 

compartilhamento de artigos, e que; reproduzem o 

artigo, contribuem para o entendimento do seu impacto 

social. A pesquisa dialoga essa perspectiva 

aplicando-a em três artigos da Coleção SciELO no 

diretório da Science Open com maior score altmetric e 



 
 

 

 

escritos em português para compreender o grau de 

exposição (soma dos followers), índices de 

recomendação (mentions) e de reprodução (retweets), 

perfil dos usuários que interagem e os contextos de 

interação por meio da categorização das razões de 

menções (Araújo e Furnival, 2016) . Trata-se dos 

estudos de D’Avila e Kirsten (2017), Almeida et al 

(2017) e Mancini e Halpern (2012), com score 

altmetric de 161, 97 e 93 e grau de exposição de  

592,714, 460,388 e 264,912 respectivamente. O 

primeiro estudo avalia o consumo proveniente dos 

alimentos ultraprocessados e fatores relacionados em 

adolescentes, o segundo reflete sobre os perigos do 

uso de sementes geneticamente modificadas e 

agrotóxicos no Brasil e o terceiro, relata uma 

revisão sobre os critérios de avaliação de eficácia 

de tratamentos anti-obesidade. Os dois primeiros 

tiveram baixo índice de recomendação com apenas uma 

menção a outro usuário cada e o terceiro uma alta 

recomendação com 210 menções. Quanto ao índice de 

reprodução os artigos obtiveram respectivamente 177, 

140 e 495 retweets. A maior similaridade no 

desempenho altmétrico dos artigos é o fato da maioria 

dos usuário que interagem com eles no Twitter ser 

composta de membros do público geral (83%; 90%; 96%). 

As rações de menções aos artigos no Twitter com maior 

incidência foram de teor explicativo (30,9%), seguido 

do argumentativo (27,4%) e do  compartilhamento 



 
 

 

 

simples (24%). Apenas o terceiro artigo obteve um 

alto desempenho de tweets na categoria exortativo 

(96%) com atribuição de forte credibilidade ao estudo 

e seu uso para pleito de aprovação de um projeto de 

lei com menções a usuários políticos brasileiros, e 

sempre acompanhada pela hashtag #PL2431_11. A 

perspectiva deste estudo dialogada nesses artigos 

pode ajudar a entender o impacto social da altmetria 

e mais pesquisas são necessárias para confirmar o 

potencial dos aspectos conversacionais do Twitter 

para essa tarefa e compreender as redes de comunidade 

de atenção. 
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